BAMBINI
•

Pizza Margherita

€ 7

Pizza met tomaat en mozzarella
•

Pizza salami

€ 7,5

Pizza met tomaat, mozzarella en salami
•

Spaghetti al pesto

€ 7

Spaghetti met pesto
•

Spaghetti con le polpette
Spaghetti met gehaktballetjes, tomatensaus en
parmezaanse kaas

€ 7,5

MENUKAART

APERITIVO

•

Arancini

•

Rotolo con ricotta e spinaci alla mediterranea

€ 1 3 ,5

Rotolo gevuld met ricotta en spinazie in een mediterrane tomatensaus
•

€ 2,75 per stuk

Olive

€ 3,75

Gemarineerde olijven
•

Mandorle affumicate

€3

€8

Salade met gegrilde kweepeer, radicchio, rucola, geitenkaas, hazelnoten en
honingvinaigrette

Gefrituurde risotto-bal met tomaat, mozzarella en basilicum
•

Insalata di pere

PIZZETTE

Gerookte en gezouten amandelen
•

Panzerottino

€ 6,5

Huisgebakken Italiaans deegkussentje gevuld met ricotta, salami en
mozzarella geserveerd met rode pesto
•

Burrata alla Peperonata

Margherita bufala

•

Buffelmozzarella, kerstomaatjes, basilicum en tomatensaus
Formaggi e pomodorini

•

Stuzzichini per aperitivo

€ 11

Bordje met Italiaanse worst en kazen,

€ 1 0 ,5

Ortolana Scomposta Vol. II

€ 10

Artisjokken-saus, gedroogde gele tomaatjes, mozzarella en provola piccante
•

gemarineerde ansjovisjes en gerookte amandelen
•

€ 11

Witte pizzetta met provola, scamorza, gedroogde tomaatjes en zwarte peper

€ 12

Burrata met Coppa di Parma en gepofte paprika
•

•

Zucca

€ 12

Pizzetta met pompoencrème, pancetta, taleggio en pompoenpitten

Tagliere misti di Liz

€ 18

•

Plank met gemengde vleeswaren, kazen,

San Daniele

€ 12,5

San Daniele ham, scaglie di Parmigiano, rucola, mozzarella en tomatensaus

buffelmozzarella, olijven en bruschette

•

Piccante

€ 11

Salami, ‘Nduja, ricotta, mozzarella en tomatensaus
•

PIATTI DEL GIORNO
•

Melanzana fritta con pomodorini e bufala

€ 12

Polpo alla griglia

€ 13

Gegrilde octopus met aardappel, venkelsalade en salmoriglio
van gedroogde tomaatjes
•

Merluzzo con risotto alle barbabietole

€ 13

Gebakken kabeljauw met bietenrisotto en winterpostelein
•

Spezzatino di cinghiale

€ 1 2 ,5

Stoof van wild zwijn met artisjokcrème, pecorino en pistache-gremolata
•

Saltimbocca di manzo

€ 16

Runder steak gewikkeld in San Daniele ham met geroosterde spruiten
Pappardelle con tartufo e funghi
Pappardelle met een tapenade van champignons en truffel in een
parmazaan-roomsaus

DOLCI
•

Gelati del giorno
Huisgemaakt ijs van de dag

•

Affogato al caffè
Panna cotta al Frangelico

€ 4,5
€7

Panna cotta van Frangelico met nougatine
•

Dolce del giorno

dagprijs

Nagerecht van de dag
Tiramisu Liz
Tiramisu Liz

€ 10,5

€ 2,5 per bol

Een bol vanille-ijs verdronken in espresso
•

•

en kalfs-jus
•

€ 1 1 ,5

Spinazie, geitenkaas, Coppa di Parma, mozzarella, tomatensaus

Gefrituurde aubergine met tomaatjes en buffelmozzarella
•

Coppa di Parma

€ 7,5

